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ارزیابی سازوکار جدید اروپا برای حفظ برجام

مقدمه
بعد از خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام ،موضعی که با فراز و فرود توسط
اروپایی ها پیگیری شد ،بحث حفظ توافق هسته ای با ایران و انجام اقدامات مقابله ای با تحریم
های ضد ایرانی آمریکا بود .کشورهای اروپایی به پیشگامی فرانسه ،انگلستان و آلمان در ظاهر،
خود را مصمم به اتخاذ رویه ای مستقل از ایاالت-متحده برای ترغیب ایران به ادامه برجام نشان
می دهند .در این چارچوب نیز تاکنون تحرکاتی را انجام داده اند تا از ادامه روند خروج شرکت
های اروپایی از ایران جلوگیری کرده و حتی شرکت هایی که اقدام به ترک بازار ایران کرده
اند را بازگردانند .با توجه به این رویه ای که کشورهای اروپایی در پیش گرفته اند ،این سؤال
مطرح است که این کشورها در ادامه چه سازوکاری برای حفظ برجام و راضی نگه داشتن ایران
درنظر دارند؟ سعی می شود در این یاداشت به این امر مهم پرداخته شود.

سازوکار جدید اروپایی ها برای حفظ برجام
در پی خروج ترامپ از توافق هسته ای و رفتار کردن خارج از گستره مفهومی و عملیاتی
«جامعه جهانی» ،اروپایی ها تصمیم به رویکرد مقابالنه و پیدا کردن سازوکارهای جدید گرفته
اند .هر چه که زمان بیشتری می-گذرد ،توقع بیشتری برای حفظ برجام از سوی اروپایی ها می
رود .ابهاماتی وجود دارد که اروپایی ها در این زمینه از خود تعلل نشان می دهند .برای هموار
کردن مسیر حضور مؤثر شرکت های کوچک و متوسط اروپایی به بازارهای ایران؛ ضرورت
دارد که مقامات کشور فضای کلی تجارت را بهبود ببخشند و موانع ساختاری و عملیاتی قانونی را
برای ایجاد زمینه های موفقیت آمیز سرمایه گذاری مشترک را رفع کند .برای نمونه شرکت-های
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بخش خصوصی نیازمند دست یابی بهتر به منابع مالی و حمایت در محیط رقابتی پیچیده کشور
هستند )۱( .شاید بتوان گفت مهم ترین سازوکاری که به منظور دور زدن تحریم های آمریکا
توسط اروپایی ها صورت گرفته ،حفظ کانال های پرداخت خارج از سیستم بانکی« ،نهادهای
واسط مالی» است .این کانال ها که در مرحله اجرایی نیز می باشند به منظور تسهیل پرداخت های
مربوط به صادرات به خصوص در بخش انرژی و نفت است .اما آن چه که سبب ابهام در این
برنامه می شود ،عدم رایزنی اروپایی ها با بانک های مورد نظر و احتمال اقدامات تنبیهی از سوی
آمریکا در آینده است)۲( .

محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه جمهوری اسالمی ایران در نیویورک در مورد سازوکار
جدید اروپایی ها گفت :اروپایی ها برای حفظ برجام تالش وسیعی انجام داده اند و در این راستا با
هفت بانک مرکزی توافق کرده اند و در آینده نیز این راهکار را به مؤسسه ای تبدیل می کنند.
با توجه به این اقدامات این انتظار می رود که عالوه بر بی تاثیر ماندن تحریم های امریکا علیه
ایران ،شرایط اقتصادی ایران نیز بهبود یابد )۳( .این سازوکار که هنوز بسیاری از جزئیات آن
افشا نشده است ،در آن مدل بورسی جایگزین مدل بانکی خواهد شد .بر اساس این مدل ،عواید
حاصل از صادرات ایران به کشورهای اروپایی در قالب اوراق بهادار در نهادی که برای این منظور
طراحی شده ،عرضه می شود و به عنوان یک اوراق بهادار قابلیت خرید برای کسانی را دارد که
قصد صادرات به ایران را دارند )۴( .اما در مقابل مقامات ارشد مالی و بانکی آمریکا ،تالش بر
این دارند تا از شکل گیری نظام مستقل انتقال پول در جهان جلوگیری به عمل آورند .به دلیل
سوء استفاده آمریکا از قابلیت های بانکی و نقش دالر در مبادالت مالی جهانی ،عمده بازیگران
به ویژه اروپاییان سعی بر این دارند به سمت ایجاد مکانیسم های مستقل از دالر حرکت کنند.
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( )۵بر همین اساس ،اروپاییان برای حفظ برجام این سازوکار مالی را درپیش گرفته اند تا بتوانند
برجام را حفظ نمایند .عالوه بر سازوکار ذکر شده ،اروپاییان سازوکارهای دیگری نیز در برنامه
های خود برای حفظ برجام درپیش گرفته اند مانند ایجاد سبدهای ذخیره ی ارزی ،مبادالت کاال
و خدمات با پول های ملی و در نهایت ،ایجاد سازوکار مستقل تراکنش های مالی .کمک لندن
در راه اندازی رأکتور آب سنگین اراک ،مطرح شدن کمک  ۱۸میلیون یورویی این اتحادیه در
قالب بسته  ۵۰میلیون یورویی به ایران ،امکان افتتاح حساب برای بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران در بانک-های مرکزی کشورهای اروپایی و یا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در
بانک های مرکزی کشورهای اروپایی و یا بانک مرکزی اتحادیه اروپا و یا بررسی زمینه های
راه اندازی شبکه بانکی شبه سوئیفت برای مراودات بانکی و پولی با ایران )۶( .باید این نکته را
مورد توجه قرار داد که این سازوکارها کار چندان کوچک و آسانی نیست .اما می تواند گام
مهمی در راستای حفظ برجام باشد.

اهداف و دالیل اروپا برای حفظ توافق هسته ای
خروج ترامپ از توافق هسته ای سبب شد تا اعتماد اروپایی ها به ایاالت متحده آمریکا
کاهش یابد .اما در مقابل اروپایی ها تالش بر این دارند تا توافق هسته ای را حفظ نمایند .این عمل
اروپایی ها دالیل و اهدافی را در پی دارد که به طور خالصه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -۱اختالف اروپایی ها با آمریکا؛ اولین و مهمترین ریشه این اختالف به دو مدل و دو
الگویی که اروپا و آمریکا برای مدیریت بحران ها و چالش های بین المللی به طور کلی و در
رابطه با جمهوری اسالمی ایران به طور خاص دارند ،بر می گردد .علت دیگر اختالف اروپایی ها
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و آمریکایی ها به دالیل اقتصادی برمی گردد .اروپایی ها بیش از هر کشور دیگری برای حضور
در ایران تمایل و فرصت داشتند .در سال  ۲۰۰۶بیش از  ۳۵درصد کل واردات ایران از اتحادیه
اروپا بوده است .اما مطرح شدن مساله هسته ای حجم روابط اقتصادی اروپا با ایران را کاهش داد
به طوری که این رقم در سال  ۲۰۱۴به  ۱۸درصد رسید .توافق هسته ای با ایران و لغو تحریم های
مربوط به برنامه هسته ای بار دیگر به اتحادیه اروپا امکان داده است که با اشتیاق و قدرت بیشتری
وارد بازار ایران شده و از مزایای آن بهره مند شود .بنابراین کشورهای اروپایی نمی خواهند که
این بازار مناسب را از دست بدهند .این در حالی است که آمریکا منافع اقتصادی چندانی در رابطه
با ایران ندارد که لغو برجام به آن صدمه بزند )۷( .از طرف دیگر اختالف اروپا و آمریکا در
زمینه تعرفه های تجاری نیز پس از تصمیم های ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه های واردات از اروپا
با مبدا اروپا دردسرساز شده و اختالف آن ها را تشدید کرده است .با توجه به این شرایط اتحاد
کشورهای اروپایی و نشست های گردهمایی آن ها برای یافتن راه های حفظ برجام افزایش یافته
است که این امر منجر به ایجاد مقدمه سازوکار جدید از سوی آن ها شده است)۸( .
 -۲مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا :آن چه که باعث می شود تا حفظ برجام برای اروپا
به امری مطلوب تبدیل شود آن است که بسیاری از نظریه پردازان اروپایی ،دولت های این منطقه
را به خاطر انفعال در مقابل آمریکا مورد نقد قرار می دهند ،و از سیاستمداران کشورهای خود می
خواهند تا سعی کنند به لحاظ سیاسی به نوعی استقالل نسبی در مقابل آمریکا دست پیدا کنند .آنها
برای توجیه این امر بر روی سیاست های انزواطلبانه آمریکا تاکید می کنند و استدالل می کنند
که آمریکا دیگر عالقه ای برای حفاظت از اروپا ندارد و «بی مصرف خواندن ناتو» توسط ترامپ
و «اجرای تعرفه های گمرکی برای برخی از کاالهای اروپایی» همگی نشان می دهد که از این
به بعد اروپا باید روی پای خود بایستد و استقالل سیاسی خود را از آمریکا به دست آورد)۹( .
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 -۳مسائل امنیتی :به نظر می رسد اروپا فهمیده است که ایران به دلیل ایدئولوژی
استکبارستیزی و حمایت از جنبش هایی که در محور مقاومت عمل می کنند ،نفوذ شدیدی را
در بین کشورهای منطقه به دست آورده است .همچنین مشخص است که بسیاری از چالش های
غرب آسیا از قبیل بحران های سوریه ،یمن ،بحرین ،افغانستان و غیره بدون کمک ایران قابل حل
نیست .اگر داعش و گروه های تکفیری در سوریه و عراق در حال حذف شدن هستند ،اروپا این
امر را مدیون ایران می باشد .اگر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا کم است ،معلوم است
که ایران در این زمینه نقش مهمی را بازی می کند .اگر هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه
هرمز با آرامش به سمت اروپا حرکت می کنند ،به این دلیل است که در حال حاضر ایران منافع
اقتصادی مشترکی با اروپا تصور می کند .بنابراین در صورتی که برجام لغو شود اولین منطقه ای
که ضرر خواهد کرد ،اروپا است)۱۰( .
 -۴پیمان شکنی ایاالت متحده آمریکا؛ با پیمان شکنی ایاالت متحده اعتبار بین المللی اروپا
و سازوکار و ساختار روابط بین الملل را که اروپایی ها در پایه گذاری آن ها پیشقدم بودند ،مورد
هدف قرار گرفته شده است .بنابراین این اقدام ترامپ به ضرر اروپا و آمریکا توام است .این امر
نشان دهنده ی این است که اروپا نه صرف ًا برای حجم و ارزش اقتصاد ایران که در مقابل آمریکا
ناچیز است بلکه برای پرستیژ خود نگران است)۱۱( .
 -۵بازگشت دوباره آمریکا به برجام؛ هر چند که آمریکا از برجام خارج شده است .اما
اروپاییان سعی می کنند با حفظ برجام به مذاکره با آمریکا بپردازند تا او دوباره به امضای توافق
جدید با ایران بپردازد .برهمین اساس ،اروپا به دنبال «برجام  ۲و برجام  »۳است)۱۲( .
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 -۶عدم اشاعه تسلیحات هسته ای؛ یکی از دالیل توافق هسته ای عدم اشاعه تسلیحات
هسته ای در جهان به ویژه در منطقه غرب آسیاست .در صورتی که توافق هسته ای از بین برود،
می تواند موجب افزایش رقابت های تسلیحاتی میان قدرت های منطقه ای نظیر عربستان ،امارات،
قطر ،ترکیه ،مصر و ایران شود و با توجه به این که در کشورهای این منطقه ،تروریست ها حضور
دارند ،امکان دست یابی تروریست ها به این تسلیحات وجود دارد و این مسئله می تواند موجب
ناامنی بیشتر اروپا شود .از بین رفتن برجام این دید را در اروپاییان می تواند ایجاد کند که ایران
ممکن است به عرصه ی هسته ای بازگردد و این امر ممکن است منجر به دست یابی ایران به
بمب هسته ای شود .زیرا ایران هم می تواند درصد غنی سازی اش را افزایش دهد و هم می تواند
میزان اورانیوم غنی شده اش را افزایش دهد که این مسئله با توجه به نزدیکی جغرافیایی ایران
حساسیت برانگیز است و اروپایی ها عالقه ای به این مسئله ندارند)۱۳( .

الزامات مستقل اروپایی ها در حوزه مالی
همان طور که گفته شد اروپاییان برای نجات برجام به دنبال اجرای ایجاد سیستم مالی
مستقل برای ارتباط و همکاری با ایران هستند .اما این کار مستلزم چه اقدامات و الزاماتی است،
مسأله بسیار مهمی است که اروپاییان به دنبال آن هستند .اروپاییان به دنبال یک سیستم مالی
هستند که بتواند در مقابل تحریم های آمریکا ایستادگی کنند .به همین منظور آنها سیستم مالی را
طراحی می کنند که «اروپایی یا فرانسوی-آلمانی» خواهد بود .درواقع ،ماس (وزیر امور خارجه
آلمان) برای محافظت از شرکت های اروپایی که در ایران فعالیت می-کنند سه پیشنهاد را مطرح
کرد :اول ،ایجاد یک سیستم مستقل پرداخت سوئیفت؛ دوم ،ایجاد یک سیستم پرداخت مستقل
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از آمریکا و سوم ،ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری اروپایی .استفاده از «بانک سرمایه گذاری
اروپا» به عنوان «کانال مالی» هر چند که اقدامی پیچیده خواهد بود ولی اروپاییان این امید را دارند
که سیستم مالی آن ها به طور مستقل جواب دهد .الزمه این کار همکاری بانک های مرکزی
دولت های آلمان ،بریتانیا ،فرانسه و حتی اتریش و سوئد با اقدامات مالی دولت های آن هاست.
از طرف دیگر ،دولت های اروپایی بتوانند از این سیستم مالی به مانند «مکانیسم ثبات اروپا» که
بخشی از «چتر نجات یورو» است حمایت کنند .چرا که با شروع تحریم ها ممکن است سیاست
کشورها نسبت به این سیستم مالی تغییر پیدا کند و کسی حافظ منافع ایران نباشد .درواقع ،حجم
مبادالت بازرگانی شرکت های بزرگ اروپایی با آمریکا با حجم مبادالت آن ها با ایران قابل
مقایسه نیست .از این رو ،برای بسیاری از این شرکت ها گزینه ی دیگری مگر خروج از ایران
و خاتمه دادن به فعالیت های اقتصادی با آن کشور نمی ماند)۱۴( .
یکی از تمهیدات اروپا برای پیش شرط ارائه امتیازات مالی و بانکی به ایران پذیرش
 FATFاز سوی ایران بود که این امر توسط ایران در مجلس مورد ارائه گردید که در نهایت
در مجلس مورد تایید قرار گرفت .اما در مقابل اروپاییان معتقدند که ایران باید لوایح FATF
را به طور کامل اجرا نماید .اما نکته ای که وجود دارد این است که حتی اگر ایران این لوایح را
نیز کامل اجرا نماید و بانک های اروپایی هم به قولی که داده اند عمل نمایند ،باز هم راه اندازی
سیستم های تبادلی محدود ،به معنی ایجاد یک سیستم مالی مستقل نخواهد بود .تحریم های آمریکا
در آن شرایط هم در سطوح مهم روی بانک های ایرانی و اروپایی تاثیر می گذارد)۱۵( .

نکته دیگر که می بایست اتحادیه اروپا در رابطه با این سیستم مالی درنظر داشته باشد،
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حمایت از شرکت های بزرگ چندملیتی در مقابل مجازات های آمریکاست .در همین راستا
ما شاهد هستیم که چندین شرکت بزرگ نفتی پیشنهاد سران اتحادیه اروپا را برای محافظت
از تجارت نفت خام با ایران را رد کردند )۱۶( .درواقع این شرکت ها از این می ترسند که در
دسترسی به سیستم مالی آمریکا با خطر مواجه شوند .به همین خاطر این شرکت ها هیچ ریسکی
را نمی پذیرند تا به دام تحریم های آمریکا نیفتند.

سازوکار اروپایی ها و تحقق منافع برجامی ایران
در شرایط جدید که برجام در مرحله بحرانی و گیرو دار بقاست .این سوال مطرح می شود
که سازوکارها و برنامه های اروپا برای حفظ برجام می تواند منافع برجامی ایران را حفظ نماید یا
خیر؟ واضح است که تا زمانی که منافع هر دو طرف حفظ شود ،توافق هسته ای نیز پابرجا باقی
می ماند .سازوکارهای اروپا باید طوری باشند تا در شرایطی که ایران مورد تحریم قرار گرفته
است ،با کمترین خطر مواجه شود .آن چه که انتظار می رود از برآیند این سیستم مالی مستقل
برای ایران به دست آید ،عبارتند از:
– سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایران؛
– دسترسی آسان تر به دارایی های موجود در خارج از کشور؛
– امکان تراکنش های مالی برای جمهوری اسالمی ایران؛
– تامین بودجه ارزی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام؛
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– مقاومت در برابر تحریم های ایران؛
– عدم افت صادرات نفت ایران و فروش فراورده های نفتی-گازی و پتروشیمی؛

باید درنظر داشت که منافع برجامی ایران زمانی تحقق خواهد یافت که اتحادیه اروپا به
تعهدات و پیشنهادات خود پایبند باشد و بتواند سازوکار ارائه شده را از گفتار به عمل درآورد.
در غیر این صورت ایران ممکن است در کوتاه مدت اسیر تحریم های آمریکا قرار گیرد .هنوز
بسیاری از شرکت ها و کشورها از عملی شدن این مکانیسم و سازوکار تردید و مردد هستند ،به
همین خاطر گروه چهار به اضافه یک می بایست هر چه سریعتر و با توجه به نزدیک شدن اعمال
تحریم ها نظرات همه شرکت ها و طرف های اروپایی را برای عملی کردن راه حل پیشنهادی،
جلب نماید.

الزامــات راهبــردی جمهــوری اســامی ایــران در فراینــد ایجــاد ســازوکار
اروپایــی ها
جمهوری اسالمی ایران برای ماندن در برجام تا اخرین لحظات منتظر عملی شدن سازو
کار ویژه اروپایی-هاست .اما اگر اروپا نتوانست همه طرف های اروپایی را برای این سازوکار
راضی نگه دارد ،ایران چه اقدامی انجام خواهد داد؟ قطع ًا ایران این سازو کار را به عنوان یک
فرصت برای اروپا درنظر گرفته است که در صورت عملی نشدن ،تصمیم قاطعی در مورد ماندن
و یا خروج از برجام خواهد گرفت .ایران ،اروپا را بر اساس عمل ارزیابی خواهد کرد .زمانی که
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آمریکا از برجام خارج شد اتحادیه اروپا ،به ایران وعده ها و قول-هایی را داد که تاکنون خالف
این وعده ها عمل کرده است .بنابراین ،ایران برای ماندن در برجام رفتار اروپایی ها را مورد
ارزیابی قرار می دهد نه گفتار و قول های آن ها.ایران کشور توانایی است که در صورت خروج
شرکت های خارجی از ایران ،خود اقدام به ساخت و توسعه صنایع داخلی می کند .به عنوان مثال،
زمانی که ایاالت متحده آمریکا در سال  ۲۰۱۰صادرات بنزین در ایران را تحریم کرد ،جمهوری
اسالمی ایران با تکیه بر منابع و نیروی داخلی توانست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به بهره
برداری برساند .بر همین اساس ،تکیه بر محصوالت داخلی ،ممنوعیت و محدودیت برای حضور
شرکت های خارجی در بازار داخلی و حتی ممنوعیت خام فروشی می تواند سیاست راهبردی
مناسبی در برابر تحریم های آمریکا و یا عدم کارایی سازوکار اروپاییان باشد .شاید در کوتاه
مدت تحریم ها به اقتصاد و صنایع داخلی ایران ضرر برساند اما در درازمدت ایران نشان داده است
که می تواند در بسیاری از صنایع به خودکفایی برسد و دست کشورهای خارجی در صنایع داخلی
را کوتاه کند.
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جمع بندی
سازوکار ویژه اروپا که مبتنی بر نوعی سیستم مالی است این اجازه را به شرکت های
اروپایی می دهد تا مطابق با قوانین و مقررات اروپایی با ایران کار کنند و برای ایران نیز این
امکان را می دهد که به دور از تحریم های آمریکا به مانند قبل از سیستم مالی در تجارت برخوردار
شود .این سازوکار حتی می تواند برای برخی دیگر از کشورها مثل چین ،روسیه و حتی ترکیه نیز
مفید و قابل استفاده باشد .هر چند که این یک گام رو به جلو برای معامالت ایران با اروپاست.
اما باید درنظر داشت که این سازوکار زمانی عملی خواهد شد که تمام شرکت ها و کشورهای
اروپایی در عملی کردن این اتفاق حامی یکدیگر باشند .اگر صادرات نفت ایران کاهش یابد این
به این معنی است که درآمدهای نفتی ایران کاهش می یابد و بدون شک ایران ،تصمیم نهایی خود
را در مورد برجام خواهد گرفت .ایران کشور قدرتمندی است و نشان داده که در برابر تحریم
ها بسیار مقاوم است .اما در شرایطی که توافقی بین ایران و کشورهای اروپایی صورت گرفته و
تعهداتی ردو بدل شده است ،این انتظار می رود که کشورها به تعهدات خود پایبند بمانند و منافع
یکدیگر را تامین نمایند .این در حالی است که ایران به تمام تعهدات توافق پایبند بوده است و
اکنون نوبت اروپاییان است که حسن نیت خود را نشان دهند.
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